
 

 

 

 

 
План навчання (другий рік)  

у Національній школі футбольних арбітрів КА УАФ  
на 2022 рік 

(м.Київ, Будинок футболу) 
 
Другий рік навчання у Національній школі футбольних арбітрів України - це поглиблене навчання у 
процесі підготовки арбітрів, які мають професійні здібності  та перспективу кар’єрного росту і 
відібрані після другого етапу навчання.  
На протязі року визначається потенціал арбітра та можливість залучення його до змагань команд 
професіональних футбольних клубів. 
 

Списки кандидатів. 
 
Після закінчення базової програми навчання НШФА у 2021 році, кожна регіональна ШФА, надає 
кандидатів для продовження другого року навчання за програмою НШФА України. Це - один 
арбітр та один (або два) асистенти арбітра. Регіональні школи, які мали велику кількість 
випускників, мають можливість рекомендувати більше ніж двох кандидатів. Перед початком 
навчання, Комітет арбітрів УАФ, затверджує списки кандидатів. 
 

Навчальна програма другого року навчання НШФА. 
 
Навчальна програма включає: 
 
Період січень - лютий 2022 р. - 
проходження арбітрами поглибленого медичного контролю за місцем проживання та надання 
мед.довідок у Комітет арбітрів УАФ. 
 
Лютий 2022 р. - одноденний вступний семінар. 
Зміст семінару: 

- знайомство з кандидатами 
- тестування з теоретичної підготовки 
- тести з ОФП 
- аналіз тестування 
- ознайомлення з програмою навчання 
- ознайомлення з вимогами з фізичної підготовки 
- ознайомлення з вимогами щодо медичного контролю   
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Квітень 2022 р. - одноденний семінар 

- тест ФІФА 
- тестування з теоретичної підготовки 
- аналіз тестування 
- теоретична підготовка  
- поглиблене навчання теорії та методики арбітражу футбольних матчів 
- English 
-  

Період квітень - червень 2022 р. 
- практична робота 
- проведення арбітрами матчів першості ДЮФЛ України, матчів Студентської Ліги України, 

матчів першості серед Аматорів, матчів кубку УАФ, АТО та ін.  
 
Період червень - вересень 2022 р. 

- практична та теоретична робота 
- арбітри беруть участь у проведенні шести фінальних турнірів ДЮФЛ України, фіналу 

Студентської Ліги та фіналу першості Аматорської Ліги. 
-  

На кожний фінал призначаються інструктори, які проводять роботу з аналізу арбітражу та надають 
поради по вдосконаленню якості роботи для арбітрів та асистентів арбітрів. 
 
Вересень 2022 р. - одноденний семінар перед початком першості ДЮФЛ України 2022-2023 

- тест ФІФА 
- тестування з теоретичної підготовки 
- аналіз тестування 
- теоретична підготовка 
- зміни та доповнення з Правил гри у футбол  
- поглиблене навчання теорії та методики арбітражу футбольних матчів 
- English 

 
Період вересень - листопад 2022 р. 

- практична робота 
- проведення арбітрами матчів першості ДЮФЛ України, матчів Студентської Ліги України, 

матчів Кубка серед Аматорів та ін. 
 
Листопад 2022 р. - одноденний семінар 

- ЙО-ЙО тест  
- тренінг з правил та методики арбітражу 
- тестування з теоретичної підготовки 
- аналіз тестування 
- English 

 
Грудень 2022 р. 

- доповідь Директора НШФА щодо проведення роботи згідно програми пошуку та навчання 
арбітрів НШФА 

- затвердження випускників 
- аналіз можливості рекомендування випускників для залучення їх до проведення матчів 

серед професійних команд вікової категорії U19 на 2023 рік. 
 


